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Externe klachtenbehandeling.

Ingekomen klachten worden in behandeling genomen door de klachtencoördinator. Wanneer de
behandeling van de klacht in eerste aanleg niet leidt tot een voor de klager bevredigend resultaat, kan de
klacht worden doorgezet in de zogeheten 2e lijnsklachtbehandeling. Sinds 1 januari 2002 vindt de
beoordeling van de klacht in tweede instantie plaats door de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant. Naar
aanleiding van een tariefwijziging is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor de externe
klachtenbehandeling.

De aansluiting bij de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant vooralsnog voortzetten. Zulks in afwachting
van de instelling van een A2-bezwaarcommissie en het eventueel onderbrengen van de externe
klachtenbehandeling bij deze commissie.

Naar aanleiding van een tariefverhoging voor het behandelen van externe klachten bij de
Ombudscommissie Zuidoost-Brabant, is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor de externe
klachtenbehandeling. De resultaten van dit onderzoek zijn hieronder weergegeven.

Wettelijk kader
In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht zijn de minimumeisen vastgelegd voor een goede
behandeling door bestuursorganen van klachten voor overheidsoptreden. De nadere uitwerking is voor de
gemeente Valkenswaard neergelegd in de “Interne klachtenregeling gemeente Valkenswaard”.
De interne klachtprocedure van hoofdstuk 9 is een verplichte voorfase voordat men terecht kan bij een
bevoegde externe klachtinstantie.
Op 1 januari 2006 is de Wet externe klachtbehandeling in werking getreden. Via deze wet zijn aan
hoofdstuk 9 van de Awb regels toegevoegd over de behandeling van klachten over gedragingen door
bestuursorganen door een onafhankelijke ombudsman of ombudscommissie. De wet voorziet in een
eenvormige regeling voor de externe behandeling van klachten en in een landelijk dekkend stelsel van
onafhankelijke klachtinstanties.

Ombudscommissie Zuidoost-Brabant
Vooruitlopend op de Wet externe klachtbehandeling zijn destijds in het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven de mogelijkheden van een regionale ombudscommissie bezien. Dit heeft geresulteerd in de
instelling van de Regionale Ombudscommissie (thans: Ombudscommissie Zuidoost-Brabant). De
doelstellingen van de Ombudscommissie zijn vastgelegd in de Verordening Regionale Ombudscommissie
van 22 november 2001 en de daarbij behorende dienstverleningsovereenkomst. In de vergadering van 31
januari 2002 werd door de raad van de gemeente Valkenswaard besloten om met ingang van 1 januari
2002 aan te sluiten bij de Regionale Ombudscommissie. De belangrijkste overwegingen hierbij waren de
onafhankelijkheid en de laagdrempeligheid van de Ombudscommissie en de lagere kosten.
De Ombudscommissie behoort niet tot het verplichte takenpakket van de gemeenschappelijke regeling
van het SRE, maar is opgenomen in de lijst van taken die een gemeente desgewenst kan afnemen.
De kosten van de Ombudscommissie worden daarom niet betaald uit de jaarlijkse inwonersbijdrage aan
het SRE maar geheel gedekt uit de tarieven die de aangesloten gemeenten betalen voor de afhandeling
van klachten.
Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2009 heeft de Ombudscommissie Zuidoost
Brabant een herijking van het tarievenstelsel gedaan. Dit heeft geleid tot een forse verhoging van de
tarieven. De verhoging is noodzakelijk om kostendekkend te kunnen werken.
In het onderstaande is een overzicht gegeven van de tarieven van de Ombudscommissie waarbij voor het
jaar 2010 een vergelijking is gemaakt met het tarief van de Nationale Ombudsman.

Bijdragen

Ombudscommisie

Ombudscommissie

Ombudscommissie

2008

2009

2010

ombudsman 2010

Jaarlijkse vaste

---

€ 1.000,00

vervalt

€ 5.445,00

bijdrage

Nationale

(gebaseerd op
inwoneraantal van
30.728)

Per inhoudelijk

€ 2.552,00

€ 3.900,00

€ 3.500,00

€

€

€

behandelde zaak
Per niet inhoudelijk

100,00

455,00

350,00

behandelde zaak
Per extra

€ 2.500,00

€ 1.950,00

hoorzitting
Voor arbeids-

Extra vergoeding in

intensieve zaken

overleg met
gemeente

Bij één klacht met een hoorzitting per jaar is de Ombudscommissie Zuidoost Brabant goedkoper dan de
Nationale ombudsman (In 2009 € 4.900,00 versus € 5.445,00).
Wanneer er echter bij een klacht ook nog twee of meer klachten zonder hoorzitting bij de Ombudscommissie
Zuidoost Brabant worden ingediend, is de Nationale ombudsman al goedkoper.
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Gemiddeld zijn er de afgelopen jaren 2 klachten met een hoorzitting geweest en 2 klachten zonder
hoorzitting.
Dit betekent op basis van de tariefstelling per 1 januari 2009:
Aantal klachten

Ombudscommissie

Nationale ombudsman

Zuidoost Brabant
Jaarlijkse vaste bijdrage
Inhoudelijk behandelde

€ 1.000,00
2

€ 7.800,00

3

€ 1.365,00

€ 5.445,00

zaken
Niet inhoudelijk
behandelde zaken
Totaal

€ 10.165,00

Verschil

€ 5.445,00
€ 4.720,00

Gelet op de toegenomen mondigheid van de burger is het reëel om te veronderstellen dat in 2010 en verder
het aantal klachten niet beperkt zal blijven tot één per jaar.
De klachtenafhandeling door de Nationale ombudsman vindt normaliter telefonisch dan wel schriftelijk
plaats. Indien een hoorzitting aan de orde is, zal getracht worden deze op locatie te houden. Het komt
sporadisch voor dat de klager naar Den Haag moet reizen.
Binnen de regio zijn de volgende gemeenten al overgestapt naar de Nationale ombudsman:
Bergeijk, Bladel, Eersel, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Reusel-de Mierden en Son en Breugel.
De gemeente Gemert-Bakel overweegt inmiddels ook om aansluiting te zoeken bij de Nationale ombudsman.
Vergelijking Ombudscommissie en Nationale Ombudsman
De argumenten van de gemeente Valkenswaard om aansluiting te zoeken bij Ombudscommissie Zuidoost
Brabant zijn grotendeels achterhaald. Zowel de Nationale ombudsman als de Ombudscommissie Zuidoost
Brabant moeten namelijk als onafhankelijk worden aangemerkt. Met betrekking tot de laagdrempeligheid
wordt opgemerkt dat de Ombudsman voldoende landelijke bekendheid geniet om laagdrempelig te zijn. Nu
de zaak veelal telefonisch, schriftelijk of op locatie wordt afgehandeld, is deze drempel ook lager dan in
2002.
Bovendien zijn de tarieven van de Ombudscommissie Zuidoost Brabant de afgelopen jaren zodanig
gestegen, dat de balans in het voordeel van de Nationale ombudsman is doorgeslagen. De kosten van de
Nationale ombudsman zijn al bij meer dan één klacht aanzienlijk minder.
Bovenstaande zou pleiten voor het opzeggen van het lidmaatschap van de Ombudscommissie om vervolgens
de externe klachtenbehandeling onder te brengen bij de Nationale Ombudsman. Dit wordt evenwel niet
geadviseerd. Er is namelijk nog een optie, die in het onderstaande wordt besproken.
Inbrengen klachten bij A2-bezwarencommissie
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Een andere optie is het inbrengen van de klachtenbehandeling bij de, nog in te stellen A2bezwarencommissie. Op 13 april jongstleden is door de raad van de gemeente Cranendonck besloten om het
lidmaatschap van de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant op te zeggen en om een gemeentelijke
ombudscommissie in te stellen. Zulks vooruitlopend op het eventueel onderbrengen van de
klachtenbehandeling bij de A2-bezwarencommissie. De leden van de ombudscommissie van de gemeente
Cranendonck zijn ook lid van de bezwarencommissie. Er zijn dus geen leden voor de ombudscommissie
aangezocht.
De gemeente Valkenswaard heeft tot op heden geen commissie voor de afhandeling van bezwaarschriften.
Dat betekent dat, indien ook in Valkenswaard besloten zou worden tot het instellen van een gemeentelijke
ombudscommissie, er geen beroep kan worden gedaan op leden van een bezwaarcommissie om ook te
adviseren over klachten en dat er bijgevolg commissieleden moeten worden aangetrokken.
Aangezien er binnen de A2-gemeenten geluiden opgaan om de klachtennafhandeling onder te brengen bij de,
nog in te stellen A2-bezwarencommissie (wat naar verwachting een behoorlijke kostenbesparing zal
opleveren), wordt het niet raadzaam geacht om nu (tijdelijk) een gemeentelijke ombudscommissie in te
stellen.
In het Plan van Aanpak is voorzien dat de A2-bezwarencommissie met ingang van 1 januari 2011
operationeel zal zijn. Indien wordt besloten tot opzegging van de Ombudscommissie met ingang van 1
januari 2011 (zie voor de voorwaarden hieronder bij Opzegging) dan zou dit kunnen betekenen dat de
externe klachtenbehandeling naadloos over zou kunnen gaan naar de A2-bezwarencommissie. Er zijn
evenwel twee onzekere factoren in het proces. In de eerste plaats is dat het tijdstip van inwerkingtreding van
de A2-commissie In het Plan van Aanpak is een strakke tijdsplanning gegeven. Indien onverhoopt de
beoogde ingangsdatum van 1 januari 2011 niet gehaald wordt (hetgeen gelet op het aantal stappen en
beslismomenten in het traject niet geheel denkbeeldig is), heeft dit tot gevolg dat er geen mogelijkheid tot
een externe klachtenbehandeling aanwezig zal zijn, terwijl dit op grond van de wet wel verplicht is.
Bovendien verkeert het onderbrengen van de klachtenbehandeling bij de A2-bezwaarcommissie nog maar in
de onderzoeksfase; er is hierover nog geen consensus.
Gelet op het bovenstaande en gezien het verplichtende karakter van een externe klachtenbehandeling, wordt
geadviseerd de raad voor te stellen om het lidmaatschap bij de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant
vooralsnog voort te zetten. Indien de instelling van de A2-bezwaarcommissie een feit is én er
overeenstemming tussen de A2-gemeenten is om ook de klachtenbehandeling hieronder te brengen, zal
alsnog het lidmaatschap beëindigd kunnen worden.
Opzegging van het lidmaatschap van de Ombudscommissie is overigens -op grond van het bepaalde in
artikel 13 van de dienstverleningsovereenkomst- mogelijk per 1 januari van een kalenderjaar mits deze
opzegging onvoorwaardelijk per 1 juli van het daaraan voorafgaande kalenderjaar is geschied.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld om te het lidmaatschap van de Ombudscommissie vooralsnog
voort te zetten. Zulks in afwachting van de instelling van een A2-bezwaarcommissie en het eventueel
onderbrengen van de externe klachtenbehandeling bij deze commissie.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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